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Capítulo I 

 
Enquanto tomava o pequeno-almoço sozinho, 

ligou a televisão para ver as notícias. A crise 
mundial, a queda nas bolsas, a falência das 
empresas, o desemprego, o aumento do custo de 
vida, a carga fiscal sobre o rendimento dos 
contribuintes, as manifestações, o racismo, a 
xenofobia e a pressão social... Mais do mesmo. O 
mundo estava cada vez pior e agora até em Lisboa 
havia distúrbios. 

Ouviu a porta a bater devagar. A empregada 
acabara de chegar. Era uma jovem moçambicana, 
filha de um amigo do tempo em que o Pires andou 
na guerra Colonial. Um dia a Rita bateu-lhe à porta 
a pedir ajuda, a esposa acolheu-a em casa, deu-lhe 
emprego e ajudou-a a legalizar-se. 

– Bom dia, senhor capitão – cumprimentou-o 
a empregada. 

– Bom dia Dona Rita. Que tal vai? 
– Bem. E o senhor? 
– Cá vamos. 
– Hoje atrasei-me por causa da greve na 

Carris. 
– Não faz mal. 
– Vou ao trabalho. Tem alguma coisa que 

quer que eu faça hoje de especial? 
– Não. A casa está por sua conta. Eu já estava 

de saída. Vou mais cedo por causa do trânsito. 
– Sim, hoje está complicado. 
– Pois está. Então tenha um bom dia. 
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– Igualmente. 
Antes de sair, olhou-se ao espelho e compôs 

o cabelo. Ficou com a impressão de que estava 
mais magro e mais velho: tinha o cabelo e o bigode 
grisalhos, os olhos azuis tristes e encovados.  

Saiu de casa vestido à civil para não chamar a 
atenção. No elevador encontrou a afilhada Olga 
com a filha Dulce. A pequena àquela hora ainda 
estava cheia de sono. 

Cumprimentou-as: 
– Bom dia, meninas! 
– Olá! Bom dia, padrinho! – respondeu a 

Olga. 
– Bom dia – insistiu o Pires a sorrir para a 

pequena. 
– Bom dia, general – respondeu a Dulce, 

oferecendo-lhe um sorriso forçado. 
– Então já vais para a escolinha? 
– Vou! E tu vais para a guerra? 
– Não, agora não há guerra. Vou para a base 

militar do Alfeite. Queres vir comigo? 
– Não posso! 
– Hoje é o primeiro dia de aulas na pré-

primária – explicou a mãe. 
Viu que a Olga pressionou o botão para o rés 

do chão e perguntou: 
– Querem boleia? 
– Não. Mas obrigada na mesma. Nós vamos 

de metro. 
– Queremos, mamã! – disse a Dulce a 

implorar. 
– Assim vamos atrasar o padrinho. 



5 
 

– Eu hoje estou a sair mais cedo para evitar o 
trânsito da hora de ponta. Por isso faço questão de 
as levar. Não sei se sabem, mas a Carris está de 
greve. 

– Será que também afetou o metro? 
– Julgo que sim. 
– Pronto, então aceitamos. 
Desceram até à garagem. O Pires destrancou 

as portas do carro com o telecomando, abriu a porta 
de trás e disse à miúda a fazer uma vénia: 

– Sua Excelência, faça favor. 
A pequena entrou a sorrir e sentou-se na 

cadeirinha para criança que o comandante tinha no 
banco de trás, a mãe colocou-lhe o sinto de 
segurança, fechou a porta e entrou. O Pires 
arrancou devagar, abriu o portão com o 
telecomando e saiu para a rua. Possuía um 
Mercedes Benz 190 turbo diesel preto, com o quite 
desportivo do Evo e chassi reforçado. Era um carro 
clássico antigo, construído de propósito para 
presidentes. 

O Pires comprou-o num leilão na Alemanha. 
Na altura era novo. Apesar dos anos, o carro 
continuava impecável e a deslumbrar os amantes de 
veículos antigos. 

Morava num apartamento alugado no Parque 
das Nações. Mudou-se para aí há pouco tempo, 
porque agora vivia sozinho e assim sempre tinha a 
afilhada por perto para lhe fazer companhia. 

Na rua havia mais trânsito do que o habitual 
por causa da greve nos transportes públicos. 
Durante a viajem foram conversando: 
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– Tenho o carro na oficina a reparar – 
explicou a Olga. 

– O que aconteceu? 
– Deram-me um toque na Rotunda do 

Relógio o mês passado, só agora é que o seguro fez 
a peritagem. 

– E não te arranjaram um carro de 
substituição? 

– Só tenho direito a um durante o período de 
reparação. Como na oficina me disseram que hoje à 
tarde ficará pronto, nem me vou dar ao trabalho de 
ir à seguradora pedir um. 

– Compreendo. 
Depois de as deixar no colégio, seguiu para a 

base militar da Marinha no Alfeite onde era capitão 
de mar e guerra. 

No caminho encontrou as ruas do centro da 
cidade todas sujas. Estavam assim por causa da 
manifestação dos professores que ocorreu na tarde 
do dia anterior. Reivindicavam aumentos salariais e 
melhores condições de trabalho. 

Àquela hora havia muitos polícias nas ruas e 
ainda eram evidentes os sinais de desacatos entre os 
manifestantes e as autoridades. Seguiu devagar. 

Como o governo cortou nas regalias aos 
militares, deixou de ter carro com motorista. 
Pensava em pedir a reforma e voltar para a aldeia 
natal em Amarante. Recuperaria a casa da Quinta 
do Trajano que lhe tocara de herança depois da mãe 
falecer e passaria lá o resto da vida, sossegado e 
longe daquele tormento. 
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Perdera há pouco tempo a esposa e ainda não 
conseguiu habituar-se ao vazio. A Flora adoecera 
há dois anos. Foi-lhe diagnosticado cancro no 
pâncreas. A partir daí a doença foi galopante até 
aos últimos dias da sua vida. 

Tinha uma filha crescida. Chamava-se Sofia e 
era médica no hospital de Santa Maria. Quando a 
filha entrou na Faculdade de Medicina, foi viver 
com as colegas de curso num apartamento alugado 
perto do hospital. Depois de se formar, comprou 
um apartamento novo naquela zona. 

O Pires tinha uma moradia em Belém, mas 
desde que a esposa faleceu, não se sentia bem em 
viver ali por causa das recordações e resolveu 
alugar o apartamento ao pé da casa da afilhada. 

Ao passar a Ponte 25 de Abril, reparou que 
havia um forte dispositivo de segurança na saída do 
garrafão. A brigada de trânsito mandava parar todas 
as viaturas suspeitas. Havia carros tunings 
encostados e os polícias metiam jovens algemados 
num carro celular. 

Um agente avistou o Mercedes. Como era um 
carro que chamava a atenção, deu-lhe sinal para 
parar. O Pires abrandou para encostar, o polícia 
reconheceu-o e mandou-o logo avançar, 
cumprimentando-o com uma continência militar. 

Quando chegou à base, estacionou o carro no 
parque e foi a pé para a fragata Infante Santo. No 
navio vestiu-se a rigor e esteve presente no içar da 
bandeira pela manhã. Depois de passar a revista aos 
militares, foi para a messe dos oficias tomar café. 
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O assunto da conversa entre oficiais, eram os 
cortes nas Forças Armadas. Os políticos estavam a 
asfixiar a tropa e entre os vários ramos das forças 
armadas havia um sentimento generalizado de 
revolta. 

Os oficiais e sargentos criaram um grupo de 
contestação ao governo. Constava-se à boca 
fechada que andariam a preparar um golpe de 
estado. Derrubariam o governo e assumiriam o 
poder. 

Mas agora não tinham a força de outros 
tempos e ninguém se atrevia a levar a ideia por 
diante. 

O capitão Pires, depois do café, foi para o seu 
gabinete. Verificava a correspondência quando 
bateram à porta. 

– Entre! – ordenou o capitão. 
A porta abriu-se e entrou o oficial de dia. 
– Bom dia, senhor comandante – saudou o 

primeiro-tenente Correia, aproximando-se do 
capitão e estendendo-lhe a mão. 

– Oh, Correia! Que tal vai isso? – inquiriu 
com um ligeiro sorriso a apertar-lhe a mão 
maciçamente. 

– Menos mal. Hoje atrasei-me por causa da 
greve. 

– É normal. Está desculpado. 
– Fico satisfeito com a sua compreensão. 
– Temos de ser uns para os outros. 
– Obrigado. Olhe, acabei de passar no 

edifício do comando e soube que mais uma vez as 
nossas promoções mantêm-se congeladas. Por isso 
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ainda não será desta vez que o meu comandante 
será promovido a contra-almirante. 

– Já me habituei a isso. 
– Mas não se deveria dar por conformado. 
– E o que quer que faça? 
– Não, sei, mas os políticos andam a gozar 

connosco. 
– Sim é verdade. De qualquer forma não 

podemos manifestar-nos abertamente. Seria 
encarado como uma revolta. 

– Decerto era mesmo o que deveríamos fazer. 
Já lá vai o tempo em que éramos respeitados. 

– Não exageremos! 
– A sério! Desde que o governo passou a ser 

constituído unicamente por civis, os palhaços dos 
políticos têm-nos enxovalhado. 

– Talvez por não precisarem mais de nós. 
– Não me parece. E acredite, da forma como 

as coisas estão, não só por aqui como lá fora, em 
breve teremos uma guerra mundial. 

– Já me ocorreu isso. 
– Foi num ambiente de pressão social como 

este que se iniciaram as duas grandes guerras do 
século passado. 

– Talvez não seja necessário. 
– Acha que isto vai lá com políticas e gajos 

engravatados, que não conhecem os verdadeiros 
problemas do país? 

– Não, mas em breve saberemos. 
– O meu comandante acredita que isto vai 

mudar? 



10 
 

– Claro! O mundo já mudou e nós não 
podemos ficar à espera que as coisas voltem a ser 
como eram antes. Temos de nos adaptar à nova 
realidade. 

– De facto... 
– Quais são as novidades? Sempre vamos sair 

para o mar? – perguntou o Pires. 
– Sim. Temos de correr a costa de norte e sul. 

Ah!... E já me estava a esquecer: o almirante 
Miguel Fonseca quer que passe no gabinete dele 
logo à tarde. 

– Por acaso sabe o que ele me quer? 
– Não, mas julgo que tem a ver com a nossa 

saída. 
– Está bem. Depois do almoço vou lá. 
O primeiro-tenente Correia saiu e o capitão 

continuou a ver a correspondência. 
Durante a manhã andou com o imediato a 

verificar se estava tudo em ordem para partirem 
para o mar na próxima semana. 

Almoçou na messe dos oficiais da fragata. 
Depois de tomar um cálice de porto, foi ao edifício 
do comando a pé. Um fuzileiro fazia segurança na 
entrada. Este, mal o viu, pôs-se em sentido e 
apresentou arma. 

O Pires respondeu ao cumprimento do militar 
e entrou. O primeiro-sargento que estava de serviço 
na portaria levou-o ao gabinete do almirante. Bateu 
à porta e ouviu-se uma voz grossa lá de dentro 
dizer: 

– Entre! 
O sargento pediu licença e anunciou a visita: 
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– Está aqui o capitão Diogo Pires para falar 
com o meu comandante. 

– Faça favor de o mandar entrar. 
O Pires entrou, cumprimentaram-se com um 

caloroso aperto de mão e o almirante deu sinal ao 
sargento para sair. 

O Fonseca era o comandante da base militar 
do Alfeite. Foi colega de curso do Pires, no tempo 
em que andaram na escola naval. Era um homem 
robusto, de estatura média, cara rapada, olhos 
negros e cabelo branco cortado à máquina.     

– Então, o que é que o meu caro amigo 
manda? – perguntou o capitão Pires. 

– Queria saber como tens andado. 
– Estou bem. Dentro dos possíveis. 
– Ótimo! Haja saúde, não é? 
– Sim. É o que todos desejamos. 
– Naturalmente. Já há algum tempo que não 

falávamos. 
– Sim. A última vez foi no funeral. 
– Tu foste muito abaixo desde que a tua 

esposa faleceu. 
– Sabes que eu e a Flora éramos muito 

chegados. 
– Eu sei e invejo-te por te teres dado tão bem 

com a tua esposa. Qual foi o segredo que usastes 
para, ao fim de tantos anos, manterdes tão bom 
relacionamento? 

– Não havia segredo nenhum. Julgo que tem 
a ver com o gostar da pessoa com quem 
partilhamos a nossa vida e não deixarmos a relação 
arrefecer. 
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– Tens razão. Eu bem que gostaria de ser 
como tu, mas já vou no terceiro casamento. E desta 
vez é para durar. 

– Faço votos para que assim seja. Que diabo! 
Tens direito à felicidade. 

– A Carolina é uma joia de rapariga. Além de 
uma bela mulher, é de muito boa família: os 
Noronhas. 

– Sim, já me contaste. E como está a situação 
financeira da empresa dos Noronhas? 

– Está em processo de insolvência. 
– E como é que chegaram a esse ponto? 
– Foi fácil. Fizeram investimentos demasiado 

ambiciosos em imobiliário e nas filiais no 
estrangeiro. A agravar a situação, o setor da 
construção civil por cá atravessa uma grave crise. 
Como há empresas a mais e obras a menos, tiveram 
de arriscar. Ganharam concursos públicos com 
preços abaixo do preço de custo. No final, as obras 
deram prejuízo. Com a crise financeira, a banca 
cortou-lhes o crédito e, como tinham muitas 
dívidas, os credores caíram-lhes em cima com 
penhoras. Para tentar salvar o que podiam, pediram 
a insolvência. 

– Mas agora têm a possibilidade de negociar 
a dívida com os credores e pedir a reabilitação da 
empresa. 

– Não é assim tão linear. Eu estive a falar 
com o juiz Amândio Castanheira e ele disse-me que 
o administrador nomeado pelo tribunal vai reprovar 
a viabilidade da empresa. 

– Porquê? Eles devem assim tanto dinheiro? 
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– Para teres uma ideia, só à banca e a 
fornecedores devem mais de setenta milhões. 

– Ena!... Isso é muito dinheiro. 
– Se é. Como não têm quem os financie, a 

empresa deve ir para liquidação. 
– Que chatice! 
– A agravar a situação, arrastaram com eles 

muitas pequenas e médias empresas. 
Principalmente fornecedores e subempreiteiros. 

– É o efeito dominó – proferiu o Pires. 
– Pois é. A situação está a ficar muito 

complicada para grande parte das empresas de 
construção civil. 

– Pelo que vejo, não é só na construção. 
Todos os setores estão a passar por grandes 
dificuldades. 

– Sim, isto está pior do que o governo 
anuncia. 

– O que achas que virá a seguir? 
– Não sei, mas vejo o futuro dos portugueses 

azedo. 
Calaram-se a pensar no problema. O Pires 

disse subitamente: 
– Mas falávamos do teu casamento. Fico 

contente em saber que pelo menos isso está a correr 
bem. 

– Oh, estou muito feliz. A Carolina é 
excelente cozinheira. Ao contrário das outras 
duas... 

– És um sortudo! 
O almirante sorriu, cheio de vaidade, e disse: 
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– Eu ia agora dar uma volta a pé pela base, 
para ver como estão os ancoradouros. Fazes-me 
companhia? 

– Claro. 
– Então vamos lá. Falamos do serviço pelo 

caminho. 
O almirante pegou no quépi, abriu a porta ao 

capitão e encaminharam-se para a portaria. O 
sargento de dia, ao ver que o almirante saía, 
chamou pelos seguranças para fazerem a guarda, 
mas o comandante ordenou-lhe que se deixasse 
estar. 

Deram uma volta a pé pelo porto. Foram até 
ao paredão na ponta da base militar e sentaram-se a 
ver as tainhas à procura de alimento nas rochas. O 
almirante explicou: 

– Viemos para aqui, porque acho que me 
andam a espiar. 

– Tens alguma suspeita? 
– Tenho. Eu ando com a pulga atrás da orelha 

e resolvi investigar por minha conta. Revirei o meu 
gabinete de cima abaixo e não encontrei nada. Até 
que me lembrei de abrir o auscultador do meu 
telefone com uma chave de fendas. 

– E?... 
– Descobri um microfone acoplado ao 

interior do auscultador. 
– Muito engenhoso! 
– Sim! Além de saber que estou sob escuta 

telefónica, também descobri que os badamecos da 
secreta andam atrás de mim. 

– E há razão para isso? 
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– Haver, há. Querem-nos controlar. 
– O que estás a dizer é para mim novidade. 

Não sabia que os políticos ainda se preocupavam 
connosco. 

– Quando as coisas correm mal, acham que 
somos todos inimigos. 

– Tens razão. 
– Eles sabem muito bem que a tropa ainda 

tem força para correr com eles de lá para fora, 
apesar das tentativas de arrumarem connosco de 
vez. 

– Olha uma coisa: Quem é agora o diretor da 
secreta? 

– O Mateus. 
– Não conheço. 
– Conheces, conheces. Era apadrinhado pelo 

Maurício, o antigo diretor. Quando o Maurício 
morreu, o patife assumiu a presidência. 

– Nunca ouvi falar dele. 
– Pois então tem muito cuidado com o que 

dizes e com quem falas em público, porque esse 
gajo anda a causar-nos imensos problemas. 

– Compreendo a tua preocupação. 
– Mas vamos lá ao que interessa: Correm 

rumores de que um grupo terrorista está a preparar 
um atentado à escala mundial. Os serviços secretos 
e as principais forças polícias responsáveis pelo 
combate ao crime organizado a nível internacional 
assumem que perderam o controlo da situação. É 
por isso que daremos caça a este grupo, para 
impedir que a ameaça chegue a concretizar-se. 

– E quem são eles?  
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– Pertencem uma espécie de seita. Sabemos 
de fonte segura que têm gente importante na 
política, na banca, na indústria e na maçonaria. São 
gente de dinheiro, por isso têm acesso à mais alta 
tecnologia, estão muito bem organizados e movem-
se com muita facilidade. 

– O que é que reivindicam? 
– Alegadamente, querem resolver os 

problemas atuais da humanidade de uma forma 
pacífica, uma vez que, segundo eles, os 
incompetentes dos políticos, não só daqui, como de 
todo mundo, se mostram incapazes de resolver o 
que quer que seja. 

– Mas isso parece-me excelente. Não vejo 
razão para nos preocuparmos. 

– Parece, dizes tu. 
– Falaste numa solução pacífica, não foi? 
– É o que eles dizem. Mas poderão optar por 

soluções violentas. 
– Como, por exemplo? Umas bombitas em 

carros? 
– Coisa mais fina: guerra química, biológica 

e até radioativa. 
– E têm poder para isso? 
– Hoje, com dinheiro, facilmente se tem 

acesso a essas coisas. 
– Sim, e não faltam por aí empresa sem 

escrúpulos a tentar vender o que produzem. 
– Neste momento anda muita gente atrás 

deles, a tentar identificá-los e apanhá-los em 
flagrante. Mas escapam-se com facilidade. 
Julgamos que têm informadores dentro dos serviços 
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secretos de cada país e conhecem muito bem o 
meio onde se movem. Por isso pediram-nos 
colaboração. Mas atenção: isto é sigiloso. Nem os 
nossos próprios serviços secretos poderão saber. 

– Humm! E é por isso que tenho de ter 
cuidado com o Mateus? 

– Também. Mas esse gajo é um pateta. Em 
vez de se ocupar com a segurança nacional, anda a 
espiar a vida particular de quem trabalha. 

– E onde é que eu entro? 
– Como costumas dar formação aos cadetes 

sobre guerra química e biológica, queremos que 
prepares os oficiais que irão treinar as forças 
especiais. 

– Porquê eu? 
– Falei com os nossos parceiros de armas e 

chegámos à conclusão de que tu és o melhor e o 
mais discreto de nós todos. 

– Fico admirado com o voto de confiança que 
me dão. 

– Não fiques. Todos nós sabemos o teu valor 
no seio das Forças Armadas. Mas a principal razão 
tem a ver com o facto de não teres sido promovido 
a contra-almirante por não te deixares corromper 
pelos políticos. 

– Para não criar inimigos na política, aliei-me 
à causa monárquica, como bem sabes. Por isso 
ninguém se preocupa comigo e estou de bem com 
todos. 

– Sim. Tu, apesar de não teres benefícios, 
conseguiste manter-te afastado das polémicas e 
continuas a ser um homem livre. 
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– E tu não? 
O almirante riu-se. 
– Eu? Para chegar onde cheguei, tive de me 

vender. Agora sou um pau mandado ao serviço 
desses estupores. 

– Estás assim tão atado? 
– Corpo e alma! 
– Percebo. E quando é que começo a 

trabalhar? 
– O mais rapidamente possível. Para não 

despertares a atenção de curiosos, no dia em que a 
fragata Infante Santo partir para o mar, irás receber 
um grupo de oficiais que destacámos para esta 
missão e aproveitas a viagem para lhes dar 
formação. Tens de os preparar muito bem. 

– Quantos são? 
– São cinco oficiais. 
– Também há mulheres no grupo? 
– Não. São todos homens. 
– Muito bem. Vou mandar preparar uma 

coberta para os alojar e o material para lhes dar 
formação. 

Falaram sobre os pormenores da missão. O 
almirante insistiu que guardasse o máximo sigilo, 
porque podia pôr em risco toda a missão e a 
reputação das pessoas envolvidas. 

Esclarecidas as dúvidas e depois das 
advertências do almirante Fonseca, foram ao bar da 
base tomar um copo. Enquanto bebiam na presença 
de outros oficiais, conversaram sobre mulheres. Foi 
a estratégia que encontraram para despistar a 
atenção de possíveis espiões dentro da Marinha. 
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Na sexta-feira da semana seguinte, a fragata 
Infante Santo sai para o mar. 
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Capítulo II 

 
A Sofia era a filha do capitão Pires. Depois 

de a mãe falecer, via poucas vezes o pai porque ele 
passava grande parte do tempo embarcado em 
missões no mar. Telefonava-lhe uma vez por 
semana para saber como ele estava. Quando o 
capitão não saía, encontravam-se ao fim de semana 
no parque desportivo da base militar do Alfeite, 
faziam exercícios e almoçavam juntos. 

Quando a mãe faleceu, a Sofia convidou-o a 
morar com ela, mas o Pires não a queria 
incomodar. Fechou a casa e alugou um apartamento 
no Parque das Nações. 

A Sofia era uma bela mulher. Tinha o cabelo 
loiro, comprido e liso, a pele dourada e os olhos 
azuis como os do pai. Quando passava, deixava os 
homens a olhar para trás. Apesar dos seus atributos 
físicos, não tinha namorado. Ela bem se esforçava 
para encontrar a sua cara-metade, mas quando 
estava na intimidade com algum homem, nunca 
sabia o que fazer e, quando eles avançavam e 
tomavam certas liberdades, deixavam-na 
constrangida e acabava por os repelir com 
indignação. 

O seu comportamento criou-lhe a reputação 
de ser uma rapariga fria. Como não era feliz no 
amor, dedicava-se à carreira. Continuou a estudar e 
especializou-se em pediatria. Um pouco à custa da 
influência do pai e da mãe, foi nomeada chefe de 
equipa no hospital Santa Maria. Os colegas homens 
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não a convidavam para sair, porque a Sofia estava 
num patamar acima do deles e, com receio que ela 
tomasse a mal ou recusasse, afastavam-se. 

Após a morte da mãe, atravessava um 
período de grande solidão. Já não tinha a mãe a 
quem confiar os seus segredos e via o tempo passar 
rapidamente. As amigas, grande parte delas, eram 
casadas ou separadas, muitas com filhos para criar 
e educar. A Sofia estava sozinha e sem objetivos na 
vida.   

A ambição que tinha desde infância de ser 
médica roubou-lhe os melhores anos da sua 
juventude. Enquanto frequentava o ensino 
secundário, andou um rapaz atrás dela durante três 
anos, o Rúben. Um dia o rapaz ganhou coragem e 
confessou-lhe que a amava. Mas a Sofia, sem saber 
bem porquê, disse-lhe que não estava interessada 
em paixões. Recusou-o por orgulho e amor-próprio. 
Agora olhava para trás e arrependia-se de ter 
afastado o rapaz. 

Via que o mundo era muito diferente do que 
imaginara. Ao chegar à idade adulta, apercebeu-se 
que os colegas de trabalho só pensavam em 
dinheiro, no estatuto que a profissão de médico lhes 
dava, e sexo. Seguiram Medicina, não pelos 
motivos mais nobres da profissão, mas por serem 
bem pagos. 

Achava que os homens com quem lidava 
eram uma cambada de interesseiros e egoístas. 
Viam as colegas de trabalho como simples objetos 
sexuais. Reconhecia que os valores por que tanto 
lutou e acreditava não passavam de pura utopia. 
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Deixou a casa dos pais no segundo ano da 
faculdade e foi morar com duas colegas de curso. 
Repartiam um apartamento minúsculo perto do 
hospital. Mais tarde acabou por comprar um bom 
apartamento com a ajuda dos pais. Era espaçoso, de 
quatro assoalhadas e com muito bons acabamentos. 

No fim do curso, conseguiu colocação no 
Hospital Santa Maria. Como a mãe também 
trabalhava lá, viam-se quase todos os dias. 
Almoçavam juntas e continuaram muito chegadas. 

A mãe tinha pouco mais de cinquenta anos e, 
apesar da idade, ainda conservava a frescura 
juvenil. Havia mesmo quem dissesse que a Flora 
era mais bonita do que a filha. De facto ambas 
deslumbravam. 

A Sofia adorava os pais. Achava que eles 
formavam o casal perfeito, porque sempre se deram 
bem, e, talvez pelo facto de o pai passar muito 
tempo fora, nunca se enchiam um do outro. 

Quando o capitão Pires regressava, elas 
tinham muitas saudades e, naturalmente, havia 
sempre muitas novidades para contar de ambas as 
partes. A Sofia gostava de ouvir o pai a contar as 
suas experiências no mar. Falava-lhes muitas vezes 
das aventuras do marinheiro Destroyer e do Amigo 
Pombo. Elas riam-se como perdidas com as 
palermices que os dois faziam. A Sofia um dia 
pediu-lhe para os apresentar pessoalmente. 

O amigo Pombo foi fácil de descobrir, porque 
vivia em Lisboa e acabou por ficar na Marinha. 
Quanto ao Destroyer, o capitão há muito tempo que 
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lhe perdera o rasto e nem se lembrava já do seu 
verdadeiro nome.  

Sempre que viajava, o capitão trazia 
lembranças dos locais por onde passava e enchia as 
mulheres da sua vida de prendas. Aos poucos 
forraram uma parede da sala com pequenos brasões 
de armas e galhardetes dos navios de guerra que 
participavam nas missões conjuntas. Como era 
hábito, os comandantes dos navios trocavam 
recordações uns com os outros. 

Ainda tinha bem presente quando ia com a 
mãe de comboio ter com o pai aos portos de mar da 
Europa. Depois passavam com ele uma temporada 
no barco ou em hotéis perto do porto de mar. 
Foram dias magníficos. 

Os pais às sextas-feiras à noite costumavam 
sair como se fossem namorados. Iam ao teatro, ao 
cinema, ou simplesmente passeavam a pé. Desde 
que se lembra, nunca vira aqueles dois a discutir ou 
zangados um com o outro. Por isso considerava-se 
uma rapariga com sorte e feliz por ter nascido e 
crescido num ambiente de entendimento e 
harmonia. Tinha um pai que adorava, mas teve de 
se habituar muito cedo à sua ausência. 

Quando a mãe adoeceu, a Sofia regressou à 
Rua das Camélias. Foi ela e a empregada Rita que 
cuidaram da Dona Flora até aos últimos dias da sua 
vida. O pai, apesar de ter uma personalidade forte, 
foi-se muito a baixo. Na fase terminal da vida da 
esposa, pediu suspensão no serviço para ficar com 
ela. 
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Na noite trágica, chovia e estava muito frio. 
Depois do jantar, o Pires pegou na esposa ao colo e 
deitou-a no sofá grande da sala. Tinham a lareira 
acesa. Cobriu a esposa com uma mantinha e deu-
lhe um beijo terno. 

A Flora nesse dia não se queixou de dores. 
Sentia-se feliz. Disse ao Diogo que tinha saudades 
de reler o livro de Raul Brandão Os Pescadores. 
Como tinha dificuldades em manter-se sentada, o 
Pires foi buscar o livro ao escritório, sentou-se ao 
lado e leu-lhe a meia voz uma das histórias. 
Enquanto lia, a Flora olhava para ele enternecida. 
Durante a leitura, ele apercebeu-se de que a esposa 
parecia ausente. Ouviu-a dar um pequeno suspiro, 
segurou-lhe na mão e não lhe sentiu mais o pulso. 
Pôs-se de joelhos diante dela à procura de sinais 
vitais e confirmou que se findara. Fechou-lhe os 
olhos, beijou-lhe a testa carinhosamente, levantou-
se e foi avisar a filha. 

Ligaram aos familiares a dar a notícia e os 
dois prepararam a Flora, não deixando que os 
mercenários da funerária lhe tocassem. Dali a dois 
dias foi o funeral, com um rio de gente a assistir. 
Os restos mortais da Flora foram depositados no 
jazigo de família no cemitério dos Prazeres. 

Agora a Sofia vivia sozinha no seu 
apartamento perto do hospital. Tinha uma vizinha 
que era como se fosse sua irmã. Chamava-se Ester, 
tinha um filho com cinco anos e estava divorciada 
do marido. 
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Naquela manhã acabou o turno da noite 
muito pesarosa. Sentia-se arrasada com a morte de 
um menino de seis anos vítima de cancro. 

Foi a pé para casa porque não gostava de 
andar de carro na cidade e cada vez era mais difícil 
de arranjar lugar para estacionar. Tinha um carro 
oferecido pelo pai, mas raramente o usava. 

Estava uma linda manhã de fim de inverno. 
Parou no supermercado, comprou pão e algumas 
coisas que precisava e foi para casa. Tomou um 
banho morno e vestiu camisa de dormir. Quando se 
preparava para deitar, tocaram à campainha. Foi 
atender muito contrariada. 

– Bom dia – disse a Ester quando ela abriu a 
porta. – Desculpa vir-te incomodar. 

– Olá, bom dia. Entrem. 
Trocaram um beijo e a Sofia baixou-se para 

cumprimentar o pequeno Duarte, mas ele 
escondeu-se por trás da mãe. 

– Então, filho? Não dás um beijinho à Sofia? 
O pequeno, receoso, lá aproximou o rosto e 

deixou-se beijar. 
– Lindo menino – disse a Sofia. 
– Tens de o desculpar. Ele pensa que lhe vais 

dar mais alguma injeção como da última vez em 
que ficou com febre e tem-te medo. 

– As picas não são más, Duarte. Ajudam a 
curar. 

– Mas doem – argumentou o miúdo. 
– Estás a acordar ou ainda te vais deitar? – 

perguntou a Ester. 
– O que achas? 
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– Pela tua cara de cansada, acho que ainda 
não dormiste. 

– Estive de serviço esta noite. 
– Bem me parecia. Olha, trago-te os casacos 

que deixaste na lavandaria. 
– Obrigada. Quanto te devo? 
– Depois fazemos contas. Vai descansar. 
– Não te preocupes comigo. Tenho o dia todo 

por minha conta. 
– Eu estou com pressa. Tenho de passar na 

casa dos meus pais e levar o Duarte ao colégio. 
– Então até logo. E mais uma vez obrigada 

pelos casacos. 
– Quando precisares... 
– Até à vista Duarte. 
O pequeno voltou-se para trás a sorrir. 

Chamaram o elevador e desceram. 
A Sofia arrumou os casacos no armário, 

fechou os estores para escurecer bem o quarto e 
deitou-se. 
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Capítulo III 

 
A Ester era uma mulher bonita. De estatura 

média, tinha o cabelo escuro ondulado a dar pelos 
ombros e os olhos castanhos. Era professora de 
Português no ensino secundário. Nas horas livres 
dedicava-se à pintura. Vivia com os pais e o filho. 
A mãe, a Dona Magda, era uma senhora de meia-
idade, mas já estava aposentada por motivos de 
saúde. O pai, o sr. Barroso, tinha uma ervanária e 
andava metido na política. Pertencia ao Partido 
Socialista. A Ester, influenciada pelo pai, tornou-se 
militante do partido e por cortesia acompanhava-o 
sempre que podia. 

Na altura das eleições, andava com a 
comitiva a fazer propaganda, participava nos 
comícios, fazia parte da mesa de voto e pertencia à 
comissão de eleições. Assim tornou-se numa figura 
conhecida e acarinhada pelos homens fortes do 
partido. 

O Pai herdou uma casa antiga na Travessa 
das Nespereiras, perto do Largo do Rato. Era um 
edifício antigo, com três pisos. O rés do chão 
estava alugado a um barbeiro e no primeiro andar 
morava uma senhora idosa que, quando começou a 
ter problemas de saúde, foi viver para um lar. O 
segundo piso estava desocupado há muito tempo e 
encontrava-se bastante degradado por causa das 
infiltrações de água pelo telhado. 

Quando a velhota saiu, o senhor Barroso 
pediu ao inquilino da barbearia para libertar o 
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espaço por algum tempo a fim de fazer obras. Este, 
contrariado, montou o negócio numa loja ao lado 
enquanto as obras decorriam. 

O projeto de remodelação ficou a cargo do 
arquiteto Nuno Mendonça, primo afastado da Dona 
Magda. Transformaram os dois pisos numa boa 
casa. O primeiro andar ficou com uma sala 
espaçosa, cozinha, despensa e casa de banho. No 
segundo andar fizeram três quartos e duas casas de 
banho. Subiram mais ao pé direito do telhado e 
construíram um compartimento no sótão com uma 
janelinha nas águas furtadas virada para o rio Tejo. 

Quando o barbeiro faleceu, a loja ficou livre 
e, como faltava pouco tempo para o senhor Barroso 
se reformar e ele andava farto de aturar os novos 
patrões que compraram a farmácia aos antigos 
donos, resolveu estabelecer-se por conta própria e 
montou uma ervanária. 

O negócio no início não corria lá muito bem 
pela falta de clientes. Mas como não tinha encargos 
porque o espaço físico era seu e não precisava de 
pagar aluguer, foi dando para aguentar. Aos poucos 
aumentou a clientela e começou a ter uma vida 
mais desafogada. 

A Ester entretanto conheceu um rapaz que 
andava interessado nela. Chamava-se Filipe, era 
filho único e vivia com os pais num apartamento da 
Avenida António Augusto de Aguiar. Trabalhava 
num escritório no Amoreiras, adorava futebol e era 
adepto ferrenho do Benfica. Largava tudo para ver 
o seu clube jogar. A Ester deixou-se envolver e 
aquilo deu em namoro. 
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Na altura, ela teve um problema de saúde. Foi 
ao médico e fez vários exames. Foi-lhe 
diagnosticado um tumor no útero. Ficou alarmada 
porque a avó, mãe do pai, falecera com um 
problema idêntico quando ele era pequeno. 

O médico disse-lhe que teria de remover o 
tumor e, ao fazê-lo, poderia ficar impedida de 
engravidar. Por isso, se pensava vir a ter filhos, 
deveria tratar disso antes da operação, que podia 
adiar-se por um ano ou dois. 

Ela contou ao Filipe o que se passava. Este 
depois, de a ouvir, arranjou logo solução para o 
problema: se ela engravidasse, casavam-se. A Ester 
ficou encantada com a proposta e tentaram. 

Em poucos meses confirmou-se que vinha aí 
uma criança. Naturalmente os pais ficaram muito 
felizes ao receberem a notícia de que em breve 
seriam avós. 

Marcaram o casamento e convidaram os 
amigos e familiares mais chegados de ambos. A 
cerimónia, na Basílica da Estrela, foi celebrada 
pelo padre João. 

A Ester, enquanto solteira, vivia na casa dos 
pais. Mas por razões de privacidade e para não 
terem ninguém a interferir, resolveram depois de 
casados comprar um apartamento e mudarem-se 
para lá. De qualquer forma, ficavam perto da casa 
dos pais da Ester e sempre os poderia visitar 
quando quisesse. 

Como o marido não se importava com o que 
ela fazia, a Ester sentiu-se desvalorizada e aos 
poucos foi desanimando e deixou de pintar. Tinha o 
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ateliê montado num quarto desocupado e, como 
não dava uso ao equipamento, arrumou tudo num 
baú e colocou-o no sótão da casa dos pais. 

Por causa da política, e para valorização 
pessoal, meteu-se a fazer o doutoramento. Durante 
esse período, a sua vida complicou-se. Dava aulas 
durante o dia, em casa tinha de preparar as aulas 
para o dia seguinte e preparava a tese. Tinha de se 
deslocar muitas vezes à universidade para falar 
com o orientador. Este deu-lhe um montão de 
livros para ler. Andava tão ocupada que até se 
esquecia de que estava grávida. 

No fim do tempo, a criança nasceu, era um 
rapaz. Durante o parto, foi submetida a uma 
intervenção cirúrgica para resolver o problema de 
saúde que tinha. Correu melhor do que esperava e, 
além de ficar feliz com a criança, ainda ficou mais 
satisfeita quando o médico lhe disse que poderia ter 
mais filhos. 

A felicidade teria sido perfeita se o marido, 
em vez de ir ver o Benfica a jogar fora, tivesse 
estado a seu lado. 

Nas semanas seguintes, entrou em depressão. 
Julgava que, por estar em casa de licença de parto, 
teria muito tempo livre para si. Enganou-se. A 
criança ocupava-a totalmente e não conseguia 
desenvolver o trabalho final para o doutoramento 
tal como tinha planeado. 

A cada passo perdia a razão e zangava-se 
com as pessoas mais chegadas. Os pais sabiam 
muito bem o porquê de tanta aflição e procuravam 
ajudá-la. O Filipe é que não entendia, ou fazia por 
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não entender. Chegava tarde a casa, não ajudava a 
cuidar do pequeno e não dava explicações por onde 
andava, ou então mentia descaradamente. 

No ano seguinte, a tese foi entregue e 
marcaram-se as provas. Tinha por título A 
Promoção de Competências do Domínio da 
Oralidade. A sessão estava marcada para as quinze 
horas. De manhã, o marido levantou-se para ir 
trabalhar e, ao despedir-se, desejou-lhe boa sorte e 
informou-a que, se pudesse, iria assistir. A Ester 
levantou-se logo a seguir e foi para a casa dos pais 
com o pequeno Duarte. Esteve toda a manhã a 
simular a apresentação. Fechou-se no quarto que 
era seu em solteira e falava em voz alta como se 
estivesse perante o júri. Almoçou cedo. Depois 
vestiu-se a rigor, deu um beijo ao bebé e saiu no 
seu carro para a universidade. A mãe ficou com o 
Duarte e o pai iria um pouco mais tarde ter com ela. 

Quando chegou à faculdade, foi para o salão 
nobre, onde seria a apresentação. Ligou o 
computador portátil ao projetor e preparou a 
apresentação. Enquanto esperava a chegada do júri, 
sentiu-se insegura. 

Começaram a chegar os amigos e colegas. Os 
membros do júri entraram pouco depois, 
envergando as batinas pretas. A Ester sentiu um 
aperto no estômago. 

O júri ocupou os seus lugares e alguns 
falavam uns com os outros, enquanto a Ester 
aguardava com algum nervosismo que se calassem 
para iniciar a apresentação da tese. O professor 
Julião Maldonado, da universidade D. Dinis, 
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envolveu-a na conversa para a pôr mais à vontade, 
e pôs o pessoal todo a rir com a alusão a um 
personagem dos seus livros que retratava bem a 
vida dos professores universitários da atualidade. 

De seguida, o presidente da mesa fez-se sério 
e pediu silêncio na sala. A sessão iria começar. No 
início, à Ester faltou-lhe a voz por causa do 
nervosismo, mas à medida que foi falando, sentiu-
se mais segura. 

No final da apresentação, foi questionada por 
um professor catedrático com nome na praça. 
Naturalmente implicou com algumas partes do 
trabalho e concentrou-se no que a Ester não sabia. 
Deu-lhe um valente puxão de orelhas como 
costumava fazer a todos os doutorandos que lhe 
passavam pelas mãos. No fundo estava a exibir-se 
perante o júri e as pessoas que estavam a assistir. 

Seguiu-se o professor Julião Maldonado. Este 
colocou-lhe algumas questões sobre o ensino do 
português no domínio da oralidade. A Ester 
argumentou que nas nossas escolas não se dava a 
devida importância à oralidade. Os docentes 
concentravam-se mais na leitura e na escrita e 
descuravam a prática da língua através da 
conversação. 

No final, o júri reuniu à porta fechada. 
Enquanto a Ester aguardava no corredor, andava de 
um lado para o outro. Os amigos e o pai falavam 
com ela e tentavam acalmá-la. Passado pouco mais 
de meia hora, saiu da sala de reuniões o funcionário 
a mandar entrar toda a gente. O presidente do júri, 
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de pé, informou a candidata de que tinha sido 
aprovada com distinção e louvor por unanimidade. 

Para a Ester foi um dia feliz. O esforço que 
despendeu durante tantos meses acabou por ser 
reconhecido. Para comemorar, convidou os amigos, 
os familiares e os professores que fizeram parte do 
júri para o jantar. Dos professores, só o orientador e 
o professor Julião Maldonado é que aceitaram. 

Arrumado o doutoramento, sentiu-se aliviada 
e, para compensar o marido e o filho, dedicou-se 
mais à família e ao lar. A criança dava-lhe muita 
alegria e vontade de viver. A relação com o Filipe é 
que não corria nada bem. A Ester notava que o 
marido não era mais o mesmo. Estavam sempre a 
desentender-se e a discutir. Com muita tristeza 
concluiu que eram incompatíveis. 

A relação, em vez de melhorar, azedou ainda 
mais e tornava-se doentio viverem juntos. Por 
mútuo acordo, separam-se. O Filipe foi embora de 
casa, sem levar nada mais que as suas roupas e 
alguns outros objetos pessoais. Ela, para o 
compensar, fez um acordo: diminuiu ao valor que 
ele teria de lhe entregar para o sustento do filho. 

O tempo passava devagar e ela continuava só, 
porque os homens livres andavam todos distraídos. 

Um dia, ao consultar a rede social a que 
pertencia, reparou que tinha um pedido de amizade 
de um ex-colega do tempo em que andara na escola 
preparatória. Chamava-se Xavier. Incluiu-o na sua 
lista de amigos e nunca mais se lembrou dele. 
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Pelo aniversário, encontrou a seguinte 
mensagem do Xavier: «Muitos parabéns Ester. Que 
tenhas tudo de bom no teu dia de aniversário.» 

Achou querido o rapaz ter-se lembrado dela 
e, passados alguns dias, respondeu-lhe a agradecer. 

No dia de São Valentim, os colegas e alunos 
da escola onde trabalhava andavam todos 
animados. Trocaram-se bilhetinhos com poemas de 
amor e havia professoras que receberam flores e 
bombons dos alunos ou dos colegas de trabalho. 
Combinaram-se jantares e encontros românticos. 

À Ester, apesar das palavras amigas de alguns 
colegas professores, não lhe apareceu uma alma 
caridosa que a convidasse para sair. Teria de 
contentar-se com a companhia do homem 
pequenino lá de casa. 

Quando fazia o percurso de carro no final das 
aulas, pensava que tinha quarenta anos, mas ainda 
conservava certa frescura de outros tempos, era 
uma mulher dinâmica, determinada e forte à vista 
dos outros. Tinha no entanto a sensação de se estar 
novamente a fechar como fez durante a sua 
juventude. Era a forma que encontrara para se 
proteger das desilusões. 

Foi à casa dos pais buscar o miúdo e acabou 
por jantar lá. O pequeno entregou-lhe um presente 
que fez na escolinha: era um postal pintado por ele 
que dizia: «Para a melhor namorada do mundo.» 
Ficou comovida e agradeceu-lhe com um beijo 
cheio de ternura. Aquele, sim, foi o melhor e mais 
verdadeiro presente que recebera no dia dos 
namorados. 
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  Quando chegou a casa, deitou o pequeno e, 
antes de se deitar, ligou o computador portátil e 
consultou o correio eletrónico. Ficou surpreendida 
ao encontrar um email do Xavier. Lembrava-a do 
dia de são Valentim e enviava-lhe algumas páginas 
escritas por si. Descrevia alguns dos melhores 
momentos por que ambos passaram na época em 
que foram colegas. 

Confessou à Ester que gostou muito dela, 
mas nunca teve coragem de lhe contar, talvez 
porque ainda eram adolescentes. No final pedia 
desculpa pelo atrevimento, mas achava que não 
poderia deixar ficar essa data em branco. 

A Ester pôs-se a recordar aqueles tempos 
longínquos, onde reinava a inocência e a 
espontaneidade. Passado uns dias, decidiu 
responder. Contou-lhe que gostou muito de ter 
relembrado aqueles momentos maravilhosos. Se ele 
tivesse mais escritos sobre aquela época, gostaria 
de os ler. 

O Xavier, sempre que escrevia algo, enviava-
lho, informando que tudo aquilo fazia parte de um 
romance que talvez viesse a publicar. 

Um dia a Ester estava a consultar as 
novidades na rede social e viu que o Xavier estava 
on-line. Sentiu-se tentada em falar-lhe, mas não se 
sentia segura e acabou por não tomar a iniciativa. O 
Xavier, porém, adiantou-se. Cumprimentou-a e 
tiveram uma conversa muito curta, porque a Ester 
preparava-se para desligar. A partir daí, 
conversaram mais frequentemente na rede social e 
as conversas tornaram-se mais longas. 
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Aos poucos a amizade entre eles foi 
crescendo. Afinal conheciam-se há muito tempo e 
concluíram que mudaram pouco desde aqueles 
tempos memoráveis. 

Como não passavam de amigos virtuais, a 
Ester resolveu aceitar um encontro em pessoa. E 
numa sexta-feira à noite encontraram-se num café 
do Parque Expo. Era abril e chovia. 
Cumprimentaram-se com dois beijos e entraram no 
café para a área dos fumadores. A Ester pediu um 
café e o Xavier chá de erva-cidreira. 

Conversaram sobre o passado e o presente. A 
Ester, em poucas palavras, contou-lhe o percurso 
da sua vida. Só não se referiu à atividade que 
mantinha na política, talvez por achar que o tema 
não era apropriado. 

Achou o Xavier tímido em relação ao Xavier 
que conhecera na adolescência. Ao olhar para ele, 
sentia como se estivesse perante aquele rapaz 
alegre e bem-disposto que ainda continuava 
apaixonado por ela. 

Ele era de estatura média e corpo atlético. 
Vestia roupa escura, o cabelo era castanho escuro 
com algumas brancas, que nem por isso lhe davam 
um ar mais maduro. Tinha rosto simpático e, apesar 
de não ter curso superior, era uma pessoa muito 
culta e informada. O que mais gostou de ver nele 
foi a força de vontade. O Xavier continuava a 
escrever, enquanto ela perdera o gosto pela pintura 
e acabou por abandonar de vez a arte de que tanto 
gostava. 
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Do seu ponto de vista de professora e de 
investigadora em língua portuguesa, os escritos do 
Xavier não tinham grande valor. Sabia muito bem 
que ele não passaria de um escritor medíocre. Mas 
ao vê-lo tão entusiasmado e empenhado, não teve 
coragem de lho dizer. 

O Xavier era do norte. Foi para Lisboa com 
dez anos e viveu no Cais do Sodré. O pai era um 
pequeno empreiteiro. Depois de terminar a escola 
preparatória, perderam o rasto um do outro. Ele 
voltou para o norte e continuou a estudar. Com 
dezanove anos, regressou à capital para cumprir 
serviço militar na Armada. Quando terminou, casou 
com uma rapariga de Amarante. Tinha uma filha 
com dez anos. Como as coisas com a esposa 
andavam mal, decidiu afastar-se uns tempos de 
casa. 

Depois desse encontro, continuaram a 
encontrar-se na rede social e a ter longas conversas. 

 
(CONTINUA) 
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